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Met Microsoft Teams heb je een fantastisch hulpmiddel om contact te houden met collega’s en externen, en om berichten uit te wisselen. De 
keerzijde is dat Teams net als e-mail kan zorgen voor veel afleiding en een groot aantal berichten waar je nog actie op moet ondernemen. 
Daardoor loop je het risico minder gestructureerd te werken en minder productief te zijn. In deze Quick Reference card geven we een vijftal tips 
om Teams optimaal te benutten en daarbij productief te blijven. We gaan daarbij uit van de Teams desktop applicatie.  

 

Tip 1: Duidelijkheid over jouw beschikbaarheid 
Teams geeft aan hoe jouw beschikbaarheid is. Door jouw beschikbaarheid zorgvuldig aan te geven help je jouw collega’s te bepalen of je wel of 
niet beschikbaar bent voor gesprekken en of je de berichten die ze naar jou sturen snel zult zien. Beschikbaarheid wordt als een icoontje 
weergegeven bij iedere contactpersoon. Jouw eigen beschikbaarheid kun je zien aan de hand van het icoontje bij jouw eigen foto of initialen 
rechtsboven in beeld.  

Beschikbaarheid kun je zelf aangeven door te klikken op jouw foto of initialen en jouw huidige status aan te geven. Als alternatief kun je jouw 
beschikbaarheid instellen met een commando vanuit de zoek- en opdrachtbalk. Daarnaast zal Teams automatisch jouw beschikbaarheid instellen. 

 

 

Tip 2: Beschikbaarheid van collega’s 
Wanneer jij en jouw collega’s duidelijk zijn over beschikbaarheid, dan biedt Teams hulpmiddelen om die beschikbaarheid te zien en op basis 
daarvan de juiste verwachtingen te hebben ten aanzien van de reactietijd van jouw collega’s. Wanneer je dringend een collega nodig hebt kun je 
bovendien een melding instellen zodat je het direct weet wanneer hij of zij beschikbaar is. 
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Tip 3: Voorkom afleiding 
De Teams applicatie notificeert jou over nieuwe berichten, vermeldingen, reacties, antwoorden en wijzigingen in team samenstelling die jou 
aangaan. Notificaties zijn een goed hulpmiddel om er zeker van te zijn dat je geen bericht mist en adequaat actie onderneemt, maar vormen 
tegelijkertijd een afleiding en verlagen daarmee jouw productiviteit. Na installatie van Teams staan de meeste notificaties standaard ingeschakeld. 
In de aanloopfase, wanneer het gebruik van Teams nog beperkt is, zijn de notificaties prettig om je ervan bewust te houden dat er een nieuw 
communicatiemiddel is. Bij toenemend gebruik van Teams worden de notificaties al snel teveel en een bron van afleiding en ergernis. Teams biedt 
gelukkig mogelijkheden om de hoeveelheid notificaties te beperken. 

Belang van verschillende berichtsoorten 
Alvorens te bepalen of en welke soort notificatie wenselijk is, is het van belang onderscheid te maken in de belangrijkheid van berichten en 
daaraan een prioriteit toe te kennen: 

• De belangrijkste berichten in Teams zijn persoonlijke vermeldingen, chat berichten en oproepen voor videogesprekken, audiogesprekken 
of directe vergaderingen. Dit zijn vragen, verzoeken, of opmerkingen die rechtstreeks aan jou gericht zijn en actie vragen. Deze berichten 
zijn vergelijkbaar met rechtstreeks aan jou gerichte e-mail, of directe persoonlijke of telefonische vragen, en krijgen de hoogste prioriteit 

• Op de tweede plaats komen de reacties op gesprekken die je zelf bent gestart in de Teams kanalen. Dit zijn inhoudelijke reacties waarop 
je mogelijk wacht. Voor wat betreft belangrijkheid kan er een verschil worden gemaakt tussen inhoudelijke antwoorden en de vind-ik-
leuk reacties. 

• Minder belangrijk zijn de @Team-, @Kanaal- en @Tag-vermeldingen. Deze zijn gericht aan een groep medewerkers en zullen over het 
algemeen minder vaak directe actie van jou vragen. Deze vermeldingen zijn vergelijkbaar met e-mail berichten waar je in het CC-veld 
staat. 

• Het minst belangrijk zijn berichten over wijzigingen in jouw team lidmaatschap, jouw teamrollen, of collega’s die lid zijn geworden van 
teams waar jij in zit.  

Notificaties en verwachtingen 
Door met de mensen met wie je samenwerkt goede afspraken te maken over de werkwijze en verwachtingen ten aanzien van de verschillende 
soorten berichten in Teams, kun je de notificaties en afleiding beperken zonder dat dat ten koste gaat van de samenwerking. Voor het maken van 
afspraken over de manier waarop je reageert op berichten kan onderstaande tabel als voorbeeld worden gebruikt. 

Prioriteit Soort melding Notificatie Wanneer lezen / actie ondernemen 

1 Chatberichten Banner Direct na notificatie of indien er ongelezen 
markering bij Chat staat 

1 Oproepen voor audio- en video Banner / geluid Direct 

1 Persoonlijke vermeldingen Banner Direct na notificatie. Gemiste notificaties 
komen in activiteit feed 

2 Antwoorden op gesprekken die jij bent gestart Banner / Alleen feed Direct / Bij lezen van feed 

3 Reacties op gesprekken waaraan je deelneemt 
doordat je erop hebt gereageerd 

Banner / Alleen feed Direct / Bij lezen van feed 

4 @Team-, @Kanaal- en @Tag-vermeldingen Alleen weergeven in feed Bij lezen van feed 

5 Vind-ik-leuk reacties Alleen weergeven in feed Bij lezen van feed 

6 Wijziging teamlidmaatschap Alleen weergeven in feed Bij lezen van feed 

6 Wijziging teamrol Alleen weergeven in feed Bij lezen van feed 

7 Collega lid geworden van team Alleen weergeven in feed 
/ Geen notificatie 

Bij lezen van feed / Dagelijks team posts 
bijhouden 

8 Berichten in teams zonder aan jou gerichte 
vermelding 

Zichtbaar aan 
vetgedrukte team-
/kanaalnaam 

Dagelijks team posts bijhouden 

 

Wanneer afspraken zijn gemaakt over de verschillende soorten berichten en de leesfrequentie, kun je de notificaties daarop aanpassen, waarbij de 
tabel als leidraad kan dienen. Door de afspraken goed intern te communiceren, weten collega’s van elkaar wat ze kunnen verwachten ten aanzien 
van de reactietijd. Andersom kunnen collega’s op basis van het belang van de vraag die ze hebben kiezen voor het juiste communicatiemiddel. 
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Notificaties instellen 
Na te hebben vastgesteld welke berichten belangrijk zijn, en welke notificaties daarbij passen, kun je voor jezelf de notificatie instellingen in Teams 
aanpassen. 

 

Dagelijkse routine 
Wanneer je minder met notificaties werkt, is het van belang om een structuur aan te brengen in de momenten waarop je kennis neemt van de 
nieuwe berichten in Teams. De onderstaande routine kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar is uiteraard nog naar eigen inzicht in te vullen: 

• Oproepen:      Direct 
• Banners van Chatberichten / reacties / vermeldingen: Bij eerste gelegenheid 
• Activiteit feed doornemen:     2 tot 4 keer per dag 
• Ongelezen berichten in Kanalen:   1 tot 2 keer per dag 

Uitzonderingen  
Het komt voor dat bepaalde contactpersonen of kanalen (tijdelijk) meer prioriteit hebben. Het is dan niet nodig om voor alle contactpersonen of 
kanalen de notificaties in te schakelen. Je kunt ook werken met contactpersonen met prioriteit, en aparte notificaties instellen voor specifieke 
kanalen.  

 
 

Tip 4: Berichten slim opvolgen met Getting Things Done 
Gettings Things Done (GTD) is een door David Allen uitgewerkte methode om jouw werkzaamheden te structureren en te stroomlijnen. Elementen 
van de methode kun je toepassen op de berichten die je in Teams ontvangt en waar je actie op moet ondernemen. In onderstaande schema wordt 
dat verder toegelicht.  
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Tip 5: Plan de opvolging van Teams berichten 
Wanneer je veel berichten ontvangt in Teams, loop je het risico dat het moeilijk wordt om bij te houden op welke berichten je nog moet reageren. 
Je kunt in Teams berichten opslaan en berichten weer markeren als ongelezen. In sommige gevallen is dat niet voldoende. Door aansluiting te 
zoeken met Microsoft Outlook, Microsoft Planner, of externe apps kun je de opvolging van berichten beter plannen. Hieronder delen we een 
aantal mogelijkheden. 
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